
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตราย 

หรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  พ.ศ. ๒๔๙๘ 
_________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๔๙๘ 

เปนปที่  ๑๐  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ          
โปรดเกลา ฯ  ใหประกาศวา 

โดยท่ีเปนการสมควรใหการสงเคราะหแกขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการ       
ปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ   ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว  โดยคําแนะนํา           
และยินยอมของสภาผูแทนราษฎร  ดังตอไปนี้ 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการ            
ผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  พ.ศ. ๒๔๙๘ “ 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช-
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
  

 



๒ 
             

 “ขาราชการ” หมายความวา  บุคคลซึ่งรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงิน
งบประมาณประเภทเงินเดือนในกระทรวงทบวงกรมทุกแหง 

มาตรา  ๔   ขาราชการผู ใดไดรับอันตรายหรือการปวยเ จ็บเพราะเหตุปฏิบั ติ         
ราชการในหนาที่  หรือเนื่องจากตองไปปฏิบั ติราชการนอกที่ ต้ังสํานักงาน  หรือถูก     
ประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ ใหผูนั้นไดรับการสงเคราะหตามที่บัญญัติ         
ไวในพระราชบัญญัตินี้ 

การขอรับการสงเคราะหตองแสดงรายงานแพทยที่ทางราชการรับรองตาม  
ความหมายของกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  กับรายงานแสดงเหตุที่              
ตองรับอันตรายหรือการปวยเจ็บ  หรือถูกประทุษรายนั้นดวย 

มาตรา  ๕   ขาราชการผู ไดรับอันตรายหรือการปวยเ จ็บหรือถูกประทุษราย               
อันเกิดจากกรณีดังกลาวในมาตรา  ๔  มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลโดยรัฐบาลเปน               
ผูออกคาใชจาย 

คาใชจ ายเกี่ ยวกับการรักษาพยาบาลตามความในวรรคกอนให เปนไปตาม        
ระเบียบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา  ๖  ในระหวางที่ตองรักษาพยาบาล  ถารัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาเห็น        
สมควรจะใหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บ หรือถูกประทุษรายนั้นไดลา          
หยุดราชการเพื่อรักษาตัวเกินกวาเวลาที่กําหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ        
เกี่ ยวกับการลาของข าราชการก็ได  แตตองไม เกินหนึ่ งป  แตถ าระยะเวลาหนึ่ งป                     
ไมเพียงพอ  คณะรัฐมนตรีจะอนุญาตใหลาตออีกก็ได 

ถาระยะเวลาที่ไดรับอนุญาตใหลาได เมื่อรวมกับอายุของขาราชการผูไดรับ      
อนุญาตเกินหกสิบป  ก็ใหถือเปนการตออายุราชการ  แตเมื่อรวมกันแลวตองไม เกิน              
หกสิบหาป 

ในระหวางที่ไดรับอนุญาตใหลา  ใหขาราชการผูไดรับอนุญาตนั้นไดรับเงิน-         
เดือนเต็ม 
 
 
 

 



๓ 
 
 มาตรา  ๗   ถาอันตราย  หรือการปวยเจ็บ  หรือการถูกประทุษรายอันเกิดจาก           
กรณีดั่งกลาวในมาตรา  ๔ ทําใหขาราชการผูใดตกเปนทุพพลภาพ หรือพิการ อันเปน          
เหตุจะตองออกจากราชการตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือขอบังคับที่ ใชอยู  หากรัฐ -              
มนตรีเจาสังกัดพิจารณาเห็นวา  ขาราชการผูนั้นยังอาจปฏิบั ติหนาที่ราชการอื่นใดที่     
เหมาะสมได  และเมื่อขาราชการผูนั้นสมัครจะรับราชการตอไป  รัฐมนตรี เจาสังกัด               
จะสั่งใหขาราชการผูนั้นไปรับราชการในตําแหนงหนาที่อื่นใหมโดยอนุมัติคณะรัฐ-        
มนตรีก็ได 
 มาตรา ๘  ขาราชการที่ไดรับการสงเคราะหดั่งกลาวในมาตรา  ๗ ยังไมมีสิทธิ           
รับบํานาญพิ เศษ  ถาตอมาผูนั้นไดออกจากราชการเมื่อใด  ใหมีสิทธิไดรับบํานาญ              
พิเศษดั่งนี้ 
 (  ๑  )  ได รับบํ านาญพิ เศษโดยคํ านวณตาม เกณฑที่ บัญญั ติไว ในกฎหมาย                     
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการที่ ใชอยู  และตามเงินเดือนที่ไดรับในวันที่ไดรับ         
อันตราย  หรือการปวยเจ็บถูกประทุษราย 
    เงินเดือนตามวรรคกอนมีความหมายอยางเดียวกับคําวา “เงินเดือนเดือน-     
สุดทาย”  ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 ( ๒  ) ถาผูนั้นออกจากราชการโดยมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตามกฎ-         
หมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการที่ใชอยูในเวลาออก  ใหคํานวณเปนบํานาญ             
ปกติตามสิทธินั้นบวกเข ากับบํ านาญพิ เศษใน  (  ๑  )  ดวย  เวนแตถ าผูนั้นออกจาก            
ราชการโดยไมมีสิทธิไดรับบํ านาญปกติ   ก็ใหไดรับบํ านาญพิ เศษตาม  (  ๑  )   แต                    
อยางเดียว 
 (  ๓  )  ถาผูนั้นออกจากราชการดวยกรณีที่กอให เกิดสิทธิบํ านาญพิ เศษตาม        
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการที่ใชอยูในเวลาออก  ก็ใหผูนั้นไดรับสิทธิ            
ตามกฎหมายนั้น  หรือบํานาญพิ เศษตามความใน  (  ๑  )  แลวแตบํานาญพิเศษรายใด                 
จะมีจํานวนมากกวา 
 
 
 
 



๔ 
 
 ถาขาราชการที่ไดรับการสงเคราะหดั่งกลาวในมาตรา  ๗ ถึงแกความตายโดย      
ทายาทมีสิทธิไดรับบํานาญตกทอดตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการที่ใช          
อยูในเวลาตาย  ใหทายาทไดรับบํานาญตกทอดตามสิทธินั้นบวกเขากับกึ่งหนึ่งของ          
บํานาญที่คํานวณไดตามความใน  ( ๑ ) ดวย เวนแตถาตายโดยทายาทไมมีสิทธิไดรับ          
บํานาญตกทอดตามกฎหมายวาดวยบํา เหน็จบํานาญขาราชการ   ก็ใหทายาทไดรับ          
บํานาญตกทอดกึ่งหนึ่งของบํานาญที่คํานวณไดตามความใน ( ๑ )  แตอยางเดียว 
 ถาผูนั้นถึงแกความตายดวยกรณีที่กอให เกิดสิทธิบํานาญพิเศษตามกฎหมาย              
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการที่ใชอยูในเวลาตาย  ก็ใหทายาทไดรับสิทธิตามกฎ-            
หมายนั้น  หรือบํานาญพิ เศษตามความใน  (  ๑  )   แลวแตบํ านาญพิ เศษรายใดจะมี              
จํานวนมากกวา 
 มาตรา  ๙   ขาราชการที่ออกจากราชการ  โดยไดรับหรือมีสิทธิไดรับบําเหน็จ          
หรือบํานาญพิ เศษไปแลวกอนวันพระราชบัญญั ตินี้ ใชบังคับ  หากเห็นวาตนอยู ใน         
ลักษณะดั่ งกลาวมาตรา  ๔   และประสงคจะเขารับราชการอีก  ใหยื่นคํารองขอให          
รัฐมนตรี เจาสังกัดพิจารณาในเรื่องการบรรจุใหมไดภายหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแต วัน
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 มาตรา  ๑๐   ผูที่กลับเขารับราชการใหมตามความในมาตรา  ๙   ถา เงินเดือน                  
ที่ไดรับในขณะที่ เขารับราชการครั้งใหมนอยกวาเงินเดือนเดิมเมื่อกอนออกจากราช-           
การใหรับบํานาญที่ไดรับอยูรวมกันไปดวย   แตถา เงินเดือนรวมกับบํานาญสูงกวา        
เงินเดือนเดิมตองลดบํานาญลงในระหวางที่รับราชการครั้งหลัง  จนเงินเดือนใหมรวม          
กับบํานาญไมสูงกวา เงินเดือนเดิม   ถาเงินเดือนใหม เทา   หรือสูงกวา เงินเดือนเดิม                     
ก็ใหงดบํานาญในระหวางนั้น 
 เมื่ อออกจากราชการในตอนหลั งโดยมีสิทธิ ได รับบํ า เหน็จบํ านาญ   ก็ ให             
คํานวณเปนบํานาญโดยคิดเฉพาะตามสิทธินั้นบวกเขากับบํานาญเดิม   บํานาญใน               
ตอนหลังนี้จะเปลี่ยนขอรับบําเหน็จแทนก็ได 
 
 
 
 



๕ 
 
มาตรา  ๑๑  ถาผูที่กลับเขารับราชการใหมตามความในมาตรา  ๙  ถึงแกความ            

ตาย  ใหทายาทไดรับบํานาญดังนี้ 
  ( ๑  )  ถาผูตายยังคงรับบํานาญรวมกับเงินเดือนตลอดมาจนถึงเวลาตาย   ให          
ทายาทไดรับบํานาญตามสิทธิที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ         
ที่ใชอยูในเวลาตาย 
  ( ๒  )   ถาหากวาไดงดเบิกจายบํานาญไวตามความในมาตรา  ๑๐  ใหทายาท           
ไดรับบํานาญตามสิทธิที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการที่ใช            
อยูในเวลาตายบวกเขากับกึ่งหนึ่งของบํานาญที่งดไว 
 มาตรา  ๑๒   ในกรณีที่ไดรับการสงเคราะหดั่งกลาวในมาตรา  ๗   หลายครั้ง              
โดยไมไดออกจากราชการ เมื่อถึงเวลาตองออกจากราชการ  ใหคํานวณบํานาญพิเศษ            
ทุกครั้ง  และใหไดรับจากการสงเคราะหครั้งที่มีจํานวนเงินสูงสุดแตอยางเดียว 
 มาตรา ๑๓  ใหนําบทบัญญัติวาดวยการแบงสวนและเงื่อนไขการจายบํานาญพิเศษ
ให แ ก ท า ย าท ในกฎหมายว า ด ว ยบํ า เ หน็ จบํ าน าญข า ร าชก า รม า ใช บั ง คั บ โดย                     
อนุโลม 
 มาตรา  ๑๔   เมื่อขาราชการผูใดถึงแกความตายเนื่องจากเหตุดั่งบัญญัติไวใน        
มาตรา  ๔   คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในเดือนที่ตายใหแกขาราชการ                  
ผูนั้นเปนกรณีพิเศษตามแตจะเห็นสมควรก็ได  เวนแตในกรณีที่ผูตายเปนขาราชการ         
สังกัดกระทรวงกลาโหม   การสั่งเลื่อนเงินเดือนใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของ
กระทรวงกลาโหม 
 ถาไมมีทางที่จะเลื่อนเงินเดือนขึ้นไดตามกฎหมาย   หรือระเบียบขอบังคับ                  
วาดวยการนั้น   ให เ พ่ิมเปนพิเศษโดยนํา เงินเดือนเหลือจาย   หรือจะเหลือจายในป              
ปจจุบันของกรมหรือสํานักราชการนั้นมาตั้งจายใหเปนพิเศษเฉพาะจํานวนที่ เ พ่ิมขึ้น             
ถาหากเงินเดือนเหลือจาย  หรือจะเหลือจายไมมี  หรือมีไมพอ  ใหกระทรวงการคลัง               
หาเงินมาตั้งจายให  และในการคํานวณบําเหน็จบํานาญใหรวมเงินที่ได เ พ่ิมขึ้นนี้ เขา             
เปนเงินเดือนเตือนสุดทายดวย 
 
 
 



๖ 
 

 มาตรา ๑๕  ขาราชการผูถึงแกความตายเนื่องจากเหตุดั่งบัญญัติไวในมาตรา ๔        
ผูใดสมควรจะไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณเพียงไร   หรือไม   ใหรัฐมนตรี เจาสังกัด         
พิจารณาดําเนินการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
 มาตรา ๑๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
     จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

          นายกรัฐมนตรี 
                       ( ๗๒ ร.จ. ๑๑๗ ตอนที่ ๘ ลงวัที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๙๘) 
______________________________________________________________________ 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏวามีบุคคลเปน   
จํานวนมากตองออกจากราชการเนื่องจากเปนผูพิการทุพพลภาพเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่
หรือที่ถึงแกกรรมเพราะเหตุดังกลาว แมจะไดรับประโยชนตอบแทนโดยไดรับบําเหน็จบํานาญ      
แตก็หาเพียงพอแกการครองชีพของตนหรือของครอบครัวหรือไม จึงสมควรที่จะชวยเหลือเพื่อขจัด
ความเดือดรอน และเพื่อเปนการสมนาคุณแกบุคคลผูซ่ึงไดปฏิบัติราชการอันเปนความชอบแก
ประเทศชาติโดยใหไดรับการสงเคราะหตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตราย 

หรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

_________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เปนปที่  ๕๘  ในรัชกาลปจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฏหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตราย
หรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภาดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสงเคราะห
ขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
 มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บ
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ขาราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งรับราชการโดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ
ประเภทเงินเดือน แตไมรวมถึงขาราชการสวนทองถ่ิน 



 
 

๒ 
 
 “รัฐมนตรีเจาสังกัด” หมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาหรือผูกํากับดูแลสวนราชการที่ไม
สังกัดกระทรวงหรือทบวง 
 มาตรา ๕ ขาราชการผูใดไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาที่
หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ ใหผูนั้นไดรับการสงเคราะหตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ 
 การขอรับการสงเคราะหตองแสดงรายงานแพทยที่ทางราชการรับรองตามความหมายของ
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ กับรายงานแสดงเหตุที่ตองรับอันตรายหรือการปวยเจ็บ
หรือถูกประทุษรายนั้นดวย 
 มาตรา ๖ ขาราชการผูใดไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บ หรือถูกประทุษรายอันเกิดจาก
กรณีดังกลาวในมาตรา ๕  มีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลโดยรัฐบาลเปนผูออกคาใชจาย 
 ค าใช จ าย เกี่ ยวกับการรักษาพยาบาลตามวรรคหนึ่ ง  ให เปนไปตามระ เบี ยบที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
 มาตรา ๗ ในระหวางที่ตองรักษาพยาบาล ถารัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาเห็นสมควรจะให
ขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บ หรือถูกประทุษรายนั้นไดลาหยุดราชการเพื่อรักษาตัว
เกินกวาเวลาที่กําหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการลาของขาราชการก็ได และ
ในระหวางไดรับอนุญาตใหลา ใหขาราชการผูนั้นไดรับเงินเดือนเต็ม 
 ถาระหวางที่ตองรักษาพยาบาล ขาราชการผูนั้นตองเกษียณอายุตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ ก็ใหผูนั้นมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลโดยรัฐเปนผูออกคาใชจายตอไปจนกวา
การรักษาจะถึงที่สุด 
 หลักเกณฑและวิธีการเบิกจายคารักษาพยาบาลจนกวาการรักษาจะถึงที่สุดใหเปนไปตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 มาตรา ๘ ถาอันตรายหรือการปวยเจ็บ หรือการถูกประทุษรายอันเกิดจากกรณีดังกลาวใน
มาตรา ๕ ทําใหขาราชการผูใดตกเปนทุพพลภาพหรือพิการ อันเปนเหตุจะตองออกจากราชการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับที่ใชอยู หากรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาเห็นวาขาราชการผูนั้น      
ยังอาจปฏิบัติหนาที่ราชการอื่นใดที่เหมาะสมไดและเมื่อขาราชการผูนั้นประสงคจะรับราชการ
ตอไป  รัฐมนตรีเจาสังกัดจะสั่งใหขาราชการผูนั้นไปรับราชการในตําแหนงหนาที่อ่ืนก็ได 
 มาตรา ๙ ขาราชการซึ่งไดรับการสงเคราะหดังกลาวในมาตรา ๘ ยังไมมีสิทธิรับบํานาญ
พิเศษ  ถาตอมาผูนั้นไดออกจากราชการเมื่อใด ใหมสิีทธิไดรับบํานาญพิเศษ  ดังนี้ 
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 (๑) ไดบํานาญพิเศษโดยคํานวณตามเกณฑที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการที่ใชอยู และตามเงินเดือนที่ไดรับในวันที่ไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บหรือถูก
ประทุษราย โดยเงินเดือนใหมีความหมายอยางเดียวกับคําวา  “เงินเดือนเดือนสุดทาย”  ตาม    
กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
 (๒) ถาผูนั้นออกจากราชการโดยมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญปกติตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการที่ใชอยูในเวลาออกและผูนั้นขอรับบํานาญปกติ ใหคํานวณบํานาญปกติ
ตามสิทธินั้น บวกเขากับบํานาญพิเศษใน (๑) ดวย เวนแตถาผูนั้นออกจากราชการโดยไมไดรับ
บํานาญปกติก็ใหไดรับบํานาญพิเศษตาม (๑)  แตอยางเดียว 
 (๓) ถาผูนั้นออกจากราชการดวยกรณีที่กอใหเกิดสิทธิที่จะไดรับบํานาญพิเศษตามกฎหมาย           
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการที่ใชอยูในเวลาออก ใหผูนั้นไดรับสิทธิตามกฎหมายนั้นหรือ
บํานาญพิเศษ ตามความใน (๑)  แลวแตบํานาญพิเศษรายใดจะมีจํานวนมากกวา 
 มาตรา ๑๐ เมื่อขาราชการซึ่งไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๘ ถึงแกความตายใหจายเงิน
เปนบําเหน็จตกทอดสามสิบเทาของบํานาญพิเศษที่คํานวณไดตามความในมาตรา ๙ (๑) ใหแก
บุคคลตามที่กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการบัญญัติไว ทั้งนี้ ใหนําบทบัญญัติวาดวย     
การแบงสวนบําเหน็จตกทอดตามกฏหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการวาดวยบังคับ           
โดยอนุโลม 
 ถาผูนั้นถึงแกความตายดวยกรณีที่กอใหเกิดสิทธิไดรับบํานาญพิเศษตามกฏหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการที่ใชอยูในเวลาตาย ก็ใหทายาทไดรับสิทธิตามกฎหมายนั้น หรือบํานาญ
พิเศษ ตามความในมาตรา ๙ (๑) แลวแตบํานาญพิเศษรายใดจะมีจํานวนมากกวา ทั้งนี้ ใหนํา
บทบัญญัติวาดวยการแบงสวนและเงื่อนไขการจายบํานาญพิเศษในกฏหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๑ ในกรณีที่ไดรับการสงเคราะหดังกลาวในมาตรา ๘ หลายครั้งโดยไมไดออกจาก
ราชการ  เมื่อถึงเวลาตองออกจากราชการใหคํานวณบํานาญพิ เศษทุกครั้ง  และใหได รับ                  
การสงเคราะหคร้ังที่มีจํานวนเงินสูงสุดแตอยางเดียว 
 มาตรา ๑๒ ขาราชการผูใดถึงแกความตาย ทุพพลภาพ พิการ หรือไดรับอันตรายสาหัส
เนื่องจากเหตุดังบัญญัติไวในมาตรา ๕ มีสิทธิไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้      
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายและระเบียบวาดวยการนั้น 
 



๔ 
 มาตรา ๑๓ การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการซึ่ง             
ถึงแกความตาย ทุพพลภาพ หรือพิการเนื่องจากสาเหตุดังบัญญัติไวในมาตรา ๕ ใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบวาดวยการนั้น 
 มาตรา ๑๔ ขาราชการผูไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสงเคราะห
ขาราชการผูไดรับอันตราย หรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ กอนวันที่      
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อออกจากราชการหรือถึงแกความตายนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้   
ใชบังคับใหขาราชการผูนั้นหรือทายาทไดรับสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๑๕ ใหผูซ่ึงไดรับหรือมีสิทธิไดรับเงินบํานาญเปนรายเดือนตามพระราชบัญญัติ
สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘         
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาคงมีสิทธิไดรับเงินบํานาญเปนรายเดือน
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือ
การปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ. ศ. ๒๔๙๘  ตอไปจนกวาจะหมดสิทธิ 
 มาตรา ๑๖ ใหบรรดาระเบียบที่ออกมาตามพระราชบัญญัติสงเคราะหขาราชการผูไดรับ
อันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  พ .ศ .  ๒๔๙๘  ซ่ึงใชบังคับอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  คงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการกําหนดระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๑๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
  พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
            นายกรัฐมนตรี 
 
( ราชกิจจานุเบกษา  เลม ๑๒๐  ตอนที่ ๑๒๙  ก  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๔๖  หนา ๑ – ๔ )  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ 
ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการสงเคราะหขาราชการผูไดรับ
อันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ โดยกําหนดใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูมี
อํานาจพิจารณาอนุมัติการสงเคราะห และกําหนดใหขาราชการดังกลาวซึ่งตองเกษียณอายุใน
ระหวางรักษาพยาบาล ใหมีสิทธิไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการซึ่ง
ตอมาถึงแกความตาย ไดรับบําเหน็จตกทอดแทนบํานาญตกทอดจึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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สวนราชการ ตร.                              
ที่  ๐๖๒๑.๑๓/๓๑๑๖                              วันที่        ๑๒ มีนาคม  ๒๕๒๗ 
เรื่อง   การพิจารณาดําเนินการกรณีขาราชการตํารวจไดรับอันตราย หรือปวยเจ็บเพราะเหตุราชการ 
………………………………………………………………………………………………… 
ผบช., ผบก. หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาผูดํารงตําแหนงดังกลาวทุกหนวยงาน และ ผกก. ทุกจังหวัด  
              ดวยกรณีขาราชการตํารวจไดรับอันตราย หรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการตามนัยมาตรา 
๔ แหง พ.ร.บ. สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตราย หรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
พ.ศ.๒๔๙๘ ซึ่งมีสิทธิไดรับการสงเคราะหในเรื่องการลาปวย เพื่อรักษาตัวและการใหคงอยูรับราชการ
ตอไป ในกรณีท่ีทุพพลภาพหรือพิการตามในมาตรา ๖  และ ๗ แหงพ.ร.บ. ดังกลาว นั้น ตร. ยังไมได              
มีการกําหนดแนวทางการพิจารณาวา การไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บใดจึงจะถือวาเปนการไดรับ
อันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการเพื่อใหทุกหนวยถือปฏิบัติ 
            ดังนั้น ตร. จึงกาํหนดแนวทางการพิจารณาขึ้นตามเอกสารที่สงมาพรอมนี ้ เพื่อใหทุกหนวย
ยึดถือปฏิบัติ 
                ตอไปเมื่อขาราชการตํารวจไดรับอนัตรายหรอืปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการและจําเปนตอง
ไดรับการสงเคราะหตามมาตรา ๖ และ ๗ แหง พ.ร.บ. สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการ
ปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ กลาวคือ 
                 ๑. จําเปนตองขอลาปวยเพื่อรักษาพยาบาลในปงบประมาณหนึ่งเกินกวา ๑๒๐ วัน โดยใหได                
รับเงินเดือนเต็มระหวางลา หรือ 
                ๒. มีอายุครบเกษียณ แตจําเปนตองลาปวยเพือ่รกัษาพยาบาลตอไป ซึ่งเทากับเปนการตออายุ
ราชการ หรือ 
                  ๓. การไดรับอันตรายหรอืปวยเจบ็นั้นเปนเหตุใหทุพพลภาพและพิการ อันจะตองถูกสั่งใหออก
จากราชการตามมาตรา ๕๐(๓) แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ แตสมควรไดรับ                   
การสงเคราะหโดยใหคงอยูรบัราชการตอไป 
                  กรณเีหลานีผู้ใหบังคับบัญชาตนสังกัดรวบรวมหลักฐานทั้งหลายใหพอท่ีจะพิสจูนไดวาการได         
รับอันตรายหรือการปวยเจ็บของผูนั้นเปนเพราะเหตุปฏิบัติราชการตามแนวทางการพิจารณาดังกลาว          
ขางตนใหครบทุกประเด็นโดยถาการไดรับอนัตราย หรือปวยเจ็บเกิดจากการกระทําผิดทางอาญา                
ของผูหนึ่งผูใดใหสําเนาหลักฐานการดําเนินคดีอาญาทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน อัยการหรือศาล (ถามี) 
ไปประกอบพิจารณาดวย ถาไมมีการดําเนินคดีอาญาใหช้ีแจงวา เปนเพราะเหตุใด การรวบรวม
พยานหลักฐานถาจําเปนตองใชการบันทึกปากคําผูท่ีเกี่ยวของ  ก็ใหดําเนินการเชนเดียวกับการสอบสวน
คดีอาญาโดยอนุโลม 



- ๒ - 
 
               จึงแจงมาเพื่อถือปฏิบัติ หากมีปญหาในการดําเนินการใหติดตอประสานงานโดยตรงกับ
กองกํากับการ ๑ กองกําลังพล 
 
 
                                                                                                            พล.ต.ท. เสนห สิทธิพันธ 
                                                                                                                         (เสนห สิทธิพันธ) 
                                                                                                                 รอง อ.ตร. บร. ปรท. อ.ตร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพิจารณาประกอบบันทึก ตร. ที่ ๐๖๒๑.๑๓/๓๑๑๖ ลง ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๗ วาการไดรับ
อันตรายหรือปวยเจ็บใดจึงจะถือวาเปนการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ซ่ึงจะไดรับการสงเคราะห
ตาม พ.ร.บ. สงเคราะหขาราชการฯ 
ปญหา 
           การไดรับอันตรายหรอืปวยเจ็บใดจึงจะถือวาเปนการไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งจะไดรับการสงเคราะหตาม พ.ร.บ. สงเคราะหขาราชการฯ 
แนวทางการพิจารณา 
          ตามมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ. สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ การปวยเจ็บที่จะถือวาเปนการปวยเจ็บเพราะเหตุราชการ มีอยู ๓ ประการคือ 
         (๑) ไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหนาท่ี หรือ 
      (๒) ไดรับอันตรายหรอืการปวยเจ็บเนื่องจากตองไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือ 
         (๓) ไดรับอันตรายหรอืการปวยเจ็บเนื่องจากประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี 
          ประการที่ ๑ 
          การไดรับอันตรายหรอืปวยเจ็บใดจะเปนการไดรับอันตรายหรอืปวยเจ็บ “เพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ในหนาท่ี” มีประเด็นที่จะตองพิจารณาวินิจฉยัประกอบกันอยู ๔ ประการ ดังนี้ 
          ๑) การไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บนั้น ตองเปนการปฏิบัติราชการในหนาที่ 
               การปฏิบัติราชการในหนาท่ี หมายถึงหนาท่ีราชการที่ผูนั้นตองปฏิบัติในกรณีตางๆ ดังนี้ 
              (๑) หนาท่ีราชการปกติ ซึ่งตามระเบียบขอบังคับหรือกฎหมาย ไดกําหนดใหผูนั้นตองปฏิบัติใน
ฐานะที่ดํารงตําแหนงนั้นๆ 
              (๒) หนาท่ีราชการที่ผูบังคับบัญชาไดมอบหมายใหปฏิบัติเปนครั้งคราวโดยผูมอบหมายมีอํานาจ
ท่ีจะมอบหมายใหปฏิบัติเชนนั้นได เชน สารวัตรใหญมอบหมายใหเสมียนประจําวันออกตรวจทองท่ี 
สารวัตรแผนกมอบหมายใหผูบังคับหมูนําเอกสารราชการไปสง 
               (๓) หนาท่ีราชการที่ตองปฏิบัติในฐานะเปนเจาพนักงานตํารวจ เชน เจาหนาท่ีตํารวจทุกคนมี
หนาท่ีตองทําการระงับปราบปรามความผิดซึ่งหนาท่ีเปนความผิดรายแรงหรอืตองรีบระงับโดยปจจุบันทัน
ดวน 
            ๒) การไดรับอันตราย หรือการปวยเจ็บนั้น ตองเปนผลโดยตรงเนื่องจากการปฏิบัติราชการใน
หนาที่ 
 
 
 
 
 
 
 



          ตัวอยาง การไดรับอันตราย หรือการปวยเจ็บที่ เปนผลโดยตรง เนื่องจากการปฏิบัติ
ราชการในหนาท่ี 
          ก. ยิงตอสูกับคนราย และถูกคนรายยิงไดรับบาดเจ็บ 
          ข. ขณะวิ่งไลจับคนราย ไดสะดุดตอไมไดรับรายเจ็บ 
          ค. ขณะกูระเบิด ไดเกิดระเบิดขึ้นไดรับบาดเจ็บ 
          ตัวอยาง การไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บที่ไมไดเปนผลโดยตรงเนื่องจากปฏิบัติ
ราชการในหนาท่ี 
          ก. ขณะที่ทํางานในสํานักงาน หรือยืนยาม หรือนั่งประจําตูยาม หรือเดินตรวจทองท่ี ได
เกิดเสนโลหิตในสมองแตก 
          ข. ขณะยิงตอสูกับคนราย ไดถูกตํารวจพวกเดียวกันยิงดวยสาเหตุโกรธเคืองเรื่องสวนตัว 
           ค. ขณะตรวจทองท่ีไดถูกทํารายดวยสาเหตุสวนตัว 
      ๓) ผลโดยตรงซึ่งเกิดตามขอ ๒) ตองเปนผลซึ่งตามธรรมดายอมเกิดขึน้ได 
            ตัวอยาง กรณีท่ีเปนผลซ่ึงตามธรรมดายอมเกิดขึ้นได 
            ก. ขณะไลติดตามคนรายติดพันจนไมไดกินอาหาร เมื่อถึงเวลาทําใหหิวจนเปนลมลม   
ฟาดพื้นไดรับบาดเจ็บ 
            ข. ขณะนั่งรถตรวจทองท่ี หรือไลจับคนราย รถยางแตกพลิกคว่ํา ไดรับบาดเจ็บ 
            ค. ขณะนั่งรถตรวจทองท่ี ไดถูกรถอื่นซึ่งขับดวยความประมาท ชนไดรับบาดเจ็บ 
            ง. ขณะขับรถจักรยานยนตตรวจทองท่ีเด็กวิ่งตัดหนารถทําใหรถคว่ํา ไดรับบาดเจ็บ 
            ตัวอยาง กรณีไมใชผลซึ่งตามธรรมดายอมเกิดขึ้นได 
            ก. ทํางานจริงจงัในเวลาราชการปกติ เปนเหตุใหเสนโลหิตในสมองแตก 
            ข. เครงเครียดจากการทํางานจริงจังทําใหเปนโรคกระเพาะอาหาร 
        ๔) การไดรับอันตราย หรือการปวยเจ็บนั้นตองไมไดเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเลอ               
อยางรายแรง หรือจากความผิดของผูนั้น (เทียบเคียงจาก ม.๓๗ แหง พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญ  
ขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔) 
         ประการที่ ๒  
         หลักประการที่ ๒ นี้ แตกตางจากหลักประการที่ ๑ อยางไร พิจารณาไดดังนี้ 
         ๑) การปฏิบัติราชการนั้น ถาจะพิจารณาประกอบกับเรื่องสถานที่ที่ใชในการปฏิบัติราชการ              
จะแบงสถานที่ออกไดเปน ๓ สถานที่ คือ 
                ก. สถานที่ท่ีเปนที่ตั้งสํานักงานซึ่งผูนั้นจะตองปฏิบัติราชการอยูตามปกติ เชน สถานี
ตํารวจเปนที่ตั้งสํานักงานของขาราชการตํารวจทุกคนในสถานี อาคารสํานักงานเลขาเปนที่ตั้งสํานักงาน                 
ของขาราชการตาํรวจทุกคนทุกคนในสํานักเลขา เปนตน 
 
 



                 ข. สถานที่อื่นนอกจากที่ตั้งสํานักงานของผูนั้น แตผูนั้นจะตองไปปฏิบัติราชการเปน
ครั้งคราว เชน ตํารวจสายตรวจไดรับมอบหมายใหไปตรวจทองที่ในตําบลหนึ่ง หรือไดรับมอบหมายให                     
ไปปฏิบัติงานประจําตูยาม หรือขาราชการตํารวจในกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ไดรับ
มอบหมายใหไปติดตอราชการที่กองพลาธิการ เปนตน กรณีเหลานี้ ตําบลที่จะตองตรวจก็ดี     ตูยามและ             
บริเวณที่ผูนั้นจะตองรับผิดชอบดูแลดูแลก็ดี หรือกองพลาธิการก็ดี ยอมเปนสถานที่ท่ีผูนั้นจะตองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการทั้งสิ้น 
                  ค. สถานที่อื่นนอกจากสถานที่ตามขอ ก. และ ข. ซึ่งเปนสถานที่ท่ีผูนั้นจะตองใชในการ
เดินทางจากสถานที่ตามขอ ก. เพื่อไปปฏิบัติหนาท่ียังสถานที่ตามขอ ข. หรือ กลับจากสถานที่ตาม
ขอ ข. มายังสถานที่ตามขอ ก. เชน พลฯแดง ไดรับมอบหมายจากสารวัตรใหญไปตรวจทองท่ี
ตําบลหนึ่ง ซึ่งในการไปตรวจทองท่ีจะตองเดินทางดวยเสนทางผานตําบลอื่น เสนทางที่ใชในการ
เดินทางเพื่อการตรวจทองท่ีหรือกลับจากตรวจทองที่นี้คือสถานที่ตามความหมายในขอนี้ 
                 ๒) จากการจําแนกสถานที่ตามขอ ๑) จะเห็นไดวา 
                        ๑) หลักประการที่ ๑ ไดกําหนดขึ้นเพื่อใหความคุมครองผูปฏิบัติหนาท่ีราชการในสถานที่
ตาม ขอ ก. และ ข. 
                        ๒) หลักประการที่ ๒ ไดกําหนดขี้นเพื่อใหความคุมครองผูท่ีอยูระหวางเดนิทางในสถานที่
ตาม ขอ ค. กลาวคือกําลังเดินทางจากสถานที่ตามขอ ก. เพื่อไปปฏิบัติหนาท่ี 
                 ตัวอยาง กรณีท่ีเปนการประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาท่ี 
                          ก. โกรธเคืองท่ีตํารวจจับบิดาของตน จึงไดทํารายตํารวจผูนั้น 
                          ข. ทราบวาตํารวจกําลังเดินทางไปจับกุมไมเถื่อน เพื่อปองกันไมใหตํารวจไปถึงท่ีเก็บไม
เถื่อน จึงดักทํารายตํารวจกลางทาง 
                          ตัวอยาง กรณีท่ีไมใชถูกประทุษรายเพราะเหตูกระทําการตามหนาท่ี เชน เคยถูกตํารวจ
จับกุมทําใหเกลียดตํารวจ เมือ่พบตํารวจคนอี่นที่ไมใชเปนผูจับตนจึงไดทํารายตํารวจผูนัน้แทน  หรือ               
ทํารายเพราะเขาใจผิดวาเปนผูจับกุมตน 
                                                                                             รับรองความถูกตอง 
                                                                                                            พ.ต.อ. ประยุทธ วงศสวรรค 
                                                                                                                       (ประยุทธ วงศสวรรค) 
                                                                                                                              ผกก. ๑ กพ. 
                                                                                                                          ๒ มี.ค. ๒ ๕๒ ๗ 
 
 



                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ กรมตํารวจ                             โทร.  ๒๕๑๑๕๘๓ 
ที่  ๐๕๕๗.๑๒๕/๘๖๐๗                                     วันที่        ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๓๕ 
เรื่อง   แนวทางการดําเนินการตอขาราชการตํารวจซึ่งไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บจนพิการหรือ       
          ทุพพลภาพเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
………………………………………………………………………………………………… 

ผบช., ผบก. และผูดํารงตําแหนงเทยีบเทา 

            ดวยปรากฏวา  เมื่อมีกรณีขาราชการตํารวจไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการตามนัยมาตรา ๔ แหง พ.ร.บ. สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ตกเปนผูพิการหรือทุพพลภาพจนไมสามารถรับราชการใน
ตําแหนงนาที่ซ่ึงปฏิบัติอยูได อันเปนเหตุจะตองออกจากราชการตามความในมาตรา ๕0 (๓) แหง 
พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการตํารวจ พ.ศ. ๒๕๒๑ และในกรณีผูนั้นสมัครจะรับราชการตอไป ซ่ึง
จะตองดําเนิน การขอรับการสงเคราะหโดยใหรัฐมนตรีเจาสังกัดพิจารณาสั่งใหผูนั้นคงอยูรับราชการ
ตอไป ในตําแหนงหนาที่ที่เหมาะสมกับสภาพรางกาย ตามความในมาตรา ๗ แหง พ.ร.บ. สงเคราะห
ขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ การดําเนินการ
ของหนวยในกรณีดังกลาวขางตนยังดําเนินการไมถูกตอง และเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
อันอาจเปนผลใหขาราชการตํารวจผูนั้นเสียสิทธิอันพึงได            
            ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการในกรณีดังกลาวเปนไปโดยถูกตองเรียบรอยและเกิดสิทธิ
ประโยชนแกขาราชการตํารวจใหมากที่สุด จึงใหหนวยตางฯ ถือปฏิบัติเรื่องการขอสงเคราะหให
ขาราชการตํารวจดังกลาวคงอยูรับราชการตอไป หรือการเสนอใหออกจากราชการตามแนวทาง
ดังตอไปนี้ 
             ๑. เมื่อมีขาราชการตํารวจไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ให
ผูบังคับบัญชาตนสังกัดของขาราชการตํารวจผูนั้นประสารไปยังโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล      
ที่ทําการรักษา พรอมกับใหขอมูลเกี่ยวกับหนาที่ราชการของผูนั้นในขณะไดรับอันตรายดวย เมื่อ
แพทยหนายขาราชการตํารวจผูนั้นออกจาก รพ. หรือสถานพยาบาล และ 
                        ๑.๑  เห็นวาไมมีความจําเปนตองไดรับการบําบัดทางกายภาพหรือ 
                        ๑.๒ การบําบัดทางกายภาพที่จะกระทํา จะไมทําใหอาการดีขึ้นกวาที่เปนอยูในขณะนั้น 
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               ใหแพทยที่ทางราชการรับรองวินิจฉัยลงความเห็นใหชัดเจนวา ขาราชการตํารวจ    ผูนั้น
ปรากฏความพิการหรือทุพพลภาพไมสามารถรักษาใหหายเปนปกติได  และหากความพิการหรือ
ทุพพลภาพนั้นเปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการที่ซ่ึงปฏิบัติอยูในขณะไดรับอันตรายไดหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที ่ราชการในตําแหนงใดได ก็ใหแพทยลงความเห็นดวยวาไมสามารถ           
รับราชการในตําแหนงหนาที่ซ่ึงปฏิบัติอยูในขณะไดรับอันตรายได   หรือไมสามารถรับราชการใน
ตําแหนงหนาที่อ่ืนใดได 
                อนึ่ง กรณีที่แพทยยังไมจําหนายขาราชการตํารวจผูนั้นออกจาก รพ. หรือสถานพยาบาล
หรือผูนั้นยังจําเปนตองไดรับการบําบัดทางกายภาพตอไป ใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดเสนอขอลาปวยพรอม
ความเห็นของแพทย ซ่ึงกําหนดชวงระยะเวลารักษาตัวหรือการบําบัดทางกายภาพที่จะกระทําตอไปให
ขาราชการตํารวจผูนั้น ภายใตเงื่อนไขตามมาตรา ๖ แหง พ.ร.บ. สงเคราะหขาราชการฯ 
            ๒. ในกรณีแพทยลงความเห็นวาขาราชการตํารวจผูนั้นพิการหรือทุพพลภาพ ไมสามารถรับ
ราชการในตําแหนงหนาที่ซ่ึงปฏิบัติอยูในขณะไดรับอันตรายได แตขาราชการตํารวจผูนั้นมีความ
ประสงคจะขอรับราชการตอไป และผูบังคับบัญชาเห็นวาผูนั้นยังสามารถจะรับราชการในตําแหนงหนาที่
อ่ืนซ่ึงเหมาะสมกับสภาพรางกายได เชน ดานธุรการ ใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดจัดสงหลักฐานความเห็น
แพทยตามขอ ๑ พรอมบันทึกแสดงความสมัครใจขออยูรับราชการตอไป และหลักฐานยืนยันวาผูนั้นได
กลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการแลว   โดยผูบังคับบัญชาไดมอบหมายหรือแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่
ซึ่งเหมาะสมกับสภาพรางกาย เสนอขอรับการสงเคราะหใหขาราชการตํารวจผูนั้นคงอยูรับราชการ
ตอไปตามความในมาตรา ๗ แหง พ.ร.บ. สงเคราะหขาราชการฯ ไปยัง ตร. ภายใน ๓0 วัน  นับแต
วันที่ขาราชการตํารวจผูนั้นกลับมาปฏิบัติหนาที่ราชการ  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกลาวออกจากราชการ ก็ใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดดําเนินการขอรับบํานาญพิเศษใหตาม
ความในมาตรา ๘ แหง พ.ร.บ. สงเคราะหขาราชการตอไปฯ 
            ๓. ในกรณีแพทยลงความเห็นวา ขาราชการตํารวจผูนั้นพิการหรือทุพพลภาพ ไมสามารถรับ
ราชการในตําแหนงหนาที่ซ่ึงปฏิบัติอยูในขณะไดรับอันตรายได และขาราชการตํารวจผูนั้นไมประสงค
จะรับราชการตอไป หรือแพทยลงความเห็นวาไมสามารถรับราชการในตําแหนงที่อ่ืนใดไดแลวให
ผูบังคับบัญชาตนสังกัดรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวของ ไดแก หลักฐานการไดรับอนุญาตใหลาปวย
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ ความเห็นแพทยดังกลาวขางตน หลักฐานที่แสดงวาแพทยที่จําหนายผูนั้น
ออกจากโรงพยาบาล บันทึกแสดงวาผูนั้นไมสมัครใจจะรับราชการตอไป (ถามี) และความเห็นของผูบังคับ 
บัญชาตามลําดับชั้น เสนอไป ตร. เพื่อพิจารณาสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเหตุมีกายทุพพลภาพจนไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ตามความในมาตรา ๕0 (๓) แหง พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการตํารวจ
พ.ศ. ๒๕๒๑ ภายใน ๓0 วัน นับแตวันที่แพทยลงความเห็น โดย ตร. จะมีคําส่ังใหผูนั้นออกจาก 
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ราชการยอนหลังไปถึงวันที่แพทยลงความเห็น เพื่อใหขาราชการตํารวจผูไดรับสิทธิในการรับ
บํานาญพิเศษตามความในมาตรา ๓๗ แหง พ.ร.บ. บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ โดยการ
เสนอขอรับบํานาญพิเศษใหผูบังคับบัญชาตนสังกัดพิจารณาดําเนินการใหโดยเรงดวนเปนกรณี
พิเศษตอไป 
           จึงแจงมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป พรอมนี้ไดแนบสําเนาหนังสือ ตร. ที่ ๐๖๒๑.๑๓/๑๓๐๔๓ 
ลง ๓๑ ต.ค. ๒๕๒๗ และ พ.ร.บ. สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะ
เหตุ 
ปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ มาเพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการดวยแลว 
        
                                                            พล.ต.อ.พจน บุณยะจินดา 
                                                                          (พจน บุณยะจินดา) 
                                                                        รอง อ.ตร.ฯ ปรท.อ.ตร.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ กรมตํารวจ ,สํานักงานกําลังพล                            โทร.  ๒๕๑๑๕๘๓ 
ที่  ๐๕๕๗.๑๒๕/๘๒๒๐                                    วันที่        ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๓๕ 
เรื่อง   การดําเนินการตอขาราชการตํารวจซึ่งไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ 
………………………………………………………………………………………………… 

ผบช., ผบก. หนวยข้ึนตรง ตร. และผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

                    ตามที่ ตร. ไดมีหนังสือ ท่ี ๐๒๒๑.๑๓/๓๑๑๖ ลง ๑๒ มี.ค. ๒๕๒๗ ท่ี ๐๖๒๑.๑๓/๑๓๐๔๓ 
ลง ๓๐ ต.ค. ๒๕๒๗ และที่ ๐๕๕๗.๑๒๕/๘๖๐๗ ลง ๑๕ มิ.ย. ๒๕๓๕ กําหนดแนวทางการพิจารณาการ
ดําเนินการและการปฏิบัติกรณีขาราชการตํารวจไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ การ
ลาปวยหรือขอรับการสงเคราะหเพราะเหตุดังกลาว ใหหนวยตางๆ ถือปฏิบัติไวแลว นั้น 

                  บัดนี้ ปรากฏวาการดําเนินการกรณีดังกลาวของหนวยตางๆ ยังมีขอบกพรองไมเปนไป
ตามขั้นตอนและแนวทางที่ ตร.กําหนดไว ทําใหเกิดความลาชาในการพิจารณา และอาจทําให
ขาราชการตํารวจตองเสียสิทธิอันพึงมีพึงได 

                     ฉะนั้น เพื่อใหการพิจารณากรณีดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว จึงให
กํากับขาราชการตํารวจในสังกัดถือปฏิบัติเมื่อมีขาราชการตํารวจไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะ
เหตุปฏิบัติงานราชการ ดังนี้ 

                  ๑ .  ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง  เพื่อรวบรวมหลักฐานที่ เกี่ยวของให เพียงพอ
ท่ีสามารถพิสูจนไดวา การไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บอันเปนเหตุใหขออนุญาตลาปวยนั้น เกิดเพราะ
เหตุปฏิบัติราชการ เชน คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ รายงานประจําวันออกไปปฏิบัติหนาท่ี แผนท่ี
เกิดเหตุ บันทึกปากคําผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของ สําเนารายงานการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
หรือสําเนาคําพิพากษาคดี ในกรณีถูกประทุษราย หรือไดรับอันตรายจากการกระทําผิดอาญาของผูหนึ่ง
ผูใด พรอมท้ังสรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนใหปรากฏวา การไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บ
เกิดจากความผิด หรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูนั้นเองหรือไม 

           ๒. เสนอขอสงเคราะหใหขาราชการตํารวจผูไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุ
ปฏิบัติหนาที่ราชการ ลาปวยเพื่อรักษาพยาบาลในสวนที่ลาเกิน ๑๒๐ วัน โดยไดรับเงินเดือนเต็ม
ตามมาตรา ๖ แหง พ.ร.บ. สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ.  ๒๔๙๘ โดยใหแบบใบแสดงความเห็นแพทยท่ีทางราชการรับรอง บัญชีแสดงวันลา
พรอมท้ังหลักฐานการดําเนินการตามขอ  ๑   

/ ๓. ในกรณี ... 
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                ๓. ในกรณีท่ีจะตองดําเนินการขอสงเคราะหใหขาราชการตํารวจผูไดรับอันตราย
หรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติหนาท่ีราชการคงอยูรับราชการตอไป หรือดําเนินการใหขาราชการ
ตํารวจผูนั้นออกจากราชการ  ใหถือปฏิบัติตามนัยหนังสือ  ตร . ท่ี ๐๕๕๗.๑๒๕/๘๖๐๗  ลง  ๑๕  
มิ.ย. ๒๕๓๕ อยางเครงครัด โดยเฉพาะในการลงความเห็นของแพทยนั้น ขอใหผู บังคับบัญชา
ตนสังกัดประสานและทําความเขาใจกับแพทยผูรักษาใหลงความเห็นหรอืสอบปากคําแพทยใหปรากฏ
เกี่ยวกับอาการปวยเจ็บของผูนั้นโดยละเอียดและชัดเจน ตามนัยหนังสือ ตร. ดังกลาววา ผูนั้นพิการ 
(เสียอวัยวะสวนใดสวนหนึ่ง เสียไปจากสภาพเดิม) หรือทุพพลภาพ (หยอนกําลังท่ีจะประกอบการ
งาน) สามารถปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงซึ่งปฏิบัติอยูในขณะไดรับอันตราย หรือตําแหนง
หนาท่ีอื่นใดไดหรือไม 

               จึ งแจ งมา เพื่ อทราบ  และถือปฏิ บัติ โดย เคร งครัด  หากยั ง เกิดความบกพรอง
อยู อี กจะพิจารณาทัณฑผู รับผิดชอบตามควรแกกรณี  พรอมนี้ ได แนบหนังสือ  ตร .  ที่  
๐๖๒๑ .๑๓ /๓๑๑๖  ลง  ๑๒  มี .ค .  ๒๕๒๗  ท่ี  ๓๒๒๑.๑๓/๑๓๐๔๓ ลง ๓๐ ต.ค. ๒๕๒๗ ท่ี 
๐๕๕๗.๑๒๕/๘๖๐๗ ลง ๑๕ มิ.ย. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรอืการปวย
เจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๕ มาดวยแลว 

                                                               
                                                                                                พล.ต.อ. พจน บุณยะจินดา 

                                                                                                            (พจน บุณยะจินดา) 

                                                                     รอง อ.ตร.ปรท.อ.ตร.   

                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        

                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ กรมตํารวจ  โทร. ๒๕๑๑๕๘๓                            
ที่  ๐๕๒๒.๓๒๕/๑๓๕๙๐                      วันที่  ๒๒ กันยายน  ๒๕๓๖ 
เรื่อง   การขอสงเคราะหใหขาราชการตํารวจที่ไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ  
            คงอยูรับราชการ                                              
………………………………………………………………………………………………… 
 
ผบช., ผบก.และผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

 ตามหนังสือ ตร.ท่ี ๐๕๕๗.๑๒๕/๘๖๐๗ ลง ๑๕ มิ.ย.๒๕๓๕ และที่ ๐๕๕๗.๑๒๕/๑๘๒๒๐ลง 
๑๖ ธ.ค. ๒๕๓๕ กําหนดแนวทางการพิจารณาดําเนินการ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาปวยและการขอ
สงเคราะหใหขาราชการตํารวจซึ่งไดรับอันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการคงอยูรับราชการ
ตอไป ตามความในมาตรา ๖ และ ๗ แหง พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการผูไดรับอันตรายหรือการปวยเจ็บ
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๔๙๘ นั้น 

เนื่องจากปรากฏวา ปจจุบันยังมีขาราชการตํารวจเปนจํานวนมากซึ่งไดรบัอันตรายหรอืปวยเจ็บ
เพราะเหตุปฏิบัติราชการ จนเปนเหตุใหตกเปนผูพิการทุพพลภาพไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีท่ีปฏิบัติอยู
ในขณะไดรับอันตรายได แตสามารถปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ เชน ดานธุรการได และขณะนี้ยังคงรับราชการอยู 
โดยมิไดมีการดาํเนินการขอสงเคราะหใหคงอยูรับราชการตามความในมาตรา ๗ แหง พ.ร.บ.สงเคราะห
ขาราชการฯ พ.ศ. ๒๔๙๘ กลาวคือ จะตองเสนอขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งให
ขาราชการตํารวจผูนั้นคงอยูรบัราชการตอไป ในตําแหนงท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย และรายงาน
คณะรัฐมนตรีทราบ ท้ังนี้ เพื่อใหขาราชการตํารวจผูนั้นมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษ หากภายหลังไดออกจาก
ราชการ ตามความในมาตรา ๘ แหง พ.ร.บ. สงเคราะหขาราชการฯ พ.ศ. ๒๔๙๘ 

ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการในกรณีนี้เปนไปโดยถูกตองและใหขาราชการตํารวจซึง่ไดรับ
อันตรายหรือปวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการมีสิทธิไดรับบํานาญพิเศษหากภายหลังออกจากราชการโดย
นําหลักฐานที่รัฐมนตรีอนุมัติใหขาราชการตํารวจผูนัน้อยูรับราชการและคณะรัฐมนตรีรับทราบแลวไป
ประกอบการขอบํานาญพิเศษ จึงใหทุกหนวยงานตรวจสอบวาขาราชการตํารวจในสังกัดผูใดมีกรณี
ดังกลาว หากมีใหดําเนินการขอสงเคราะหใหขาราชการตํารวจผูนัน้คงอยูรับราชการยอนหลังตามมาตรา 
๗ แหง พ.ร.บ.สงเคราะหขาราชการฯ พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยใหรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการ
พิจารณายืนยันวา การท่ีขาราชการตํารวจผูนั้นพิการทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีท่ีปฏิบัติอยู
ในขณะไดรับอันตรายไดนั้น เกิดเพราะเหตุปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

/ ๑. คําสั่ง ... 
 



 
- ๒ - 

๑. คําสั่งมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี รายงานประจําวันการออกไปปฏิบัติหนาท่ี บันทึกปากคํา
ผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของ 

 ๒. หลักฐานการไดรับอนุญาตใหลาปวยเพื่อรักษาพยาบาล เพราะเหตุไดรับอันตราย
หรือเจ็บปวยจาการปฏิบัติหนาท่ี 

 ๓. ใบแสดงความเห็นแพทยท่ีทางราชการรับรอง ซึ่งไดตรวจและใหความเห็นวาผูนั้น
ไดรับอันตราย เสียแขน ขา หูหนวกทั้งสองขาง ตาบอด หรือไดรับการปวยเจ็บถึงทุพพลภาพไมสมารถจะ
รับราชการในตําแหนงท่ีปฏิบัติอยูในขณะไดรับอันตรายได 

 ๔. บันทึกแสดงความสมัครใจอยูรับราชการตอไปของขาราชการตํารวจผูนั้น 
 ๕. หลักฐานยืนยันวาผูนั้นไดกลับมาปฏิบัติหนาท่ีราชการหลังจากไดรับการรักษาจน

หายแลว พรอมท้ังหลักฐานที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีท่ีเหมาะสมกับสภาพรางกาย 
      จึงแจงมาเพื่อทราบและดําเนินการโดยดวนตอไป 
 
     พล.ต.อ. พจน บุณยะจินดา 
                   (พจน บุณยะจินดา) 
               รอง อ.ตร.ปรทอ.ตร.      
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